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 ( )جزر القمر(6   ( ) أهمية استراتيجية(5

 ( )قناة السويس(8    ( )مضيق هرمز(7

 ( )أودية جافة(11   ( ) مضيق جبل طارق (9

  ( )واحات(11

 

 : بـم تفسر : 7س

 ( أهمية موقع الوطن العربى الحضارية والدينية ؟1

بعع د  –: .امع. علعا .ر.عع. العديعد معب الح.عارا. ) الح.ععارة اللرعوىيعة .عا م عر  الحض ارية

 ح.ارة ب د اليمب ( –ب د الشام  ح.ارا. –الرا.ديب .ا العراط 

 ( مهد الدياىا. السماوية ) اليهودية والمسيحية واإلس م (1:  الدينيــة

وبيع. المقعدل بللسعريب( ممعا  –( ب. .مارب مقدسعة ) الرعبعة بالسععودية ( )رىيسعة المهعد 2

 .رس. .يمة روحي. .ا ىلول سراب العالم .
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 ؟االستراتيجية ) العسكرية (وية ( أهمية موقع الوطن العربى االقتصاد2

 تىوع موارده اال.ت ادية لتىوع او.اليم المىاطية والىباتية  -1 

 ب. بترول وغا  ربيعا . -2 

 الطليج العربا ( –البحر المتوسر  –.ذرع مابية ) البحر اوحمر  3يشرف علا  -3 

 مو.عة متوسر بيب .ارا. العالم . -4 

 .ىاة السويل( –هرم   –با. المىد.  –م.يط جبل رارط ممرا. مابية ) 4تحرم. .ا  -5

 التا ت يد .هميتها و.. الحر. وال راعا. الدولية .

 ( تحكم الوطن العربى فى طرق التجارة العالمية ؟3

 مو.عة المتوسر بيب القارا. . -1 

 .ذرع مابية . 3 شرا.. علا  -2 

 ممرا. مابية . 4 شرا.. علا  -3    

 سطين ؟( حدوث مشكلة فل4

 سعا االستعمار  .امة رياب استيراىا للق.اء علا الوحدة العربية . 

 ( حدوث مشكلة جنوب السودان ) دارفور (5

 سعا الدول االستعمارية تقسيم السوداب ل ستي ء علا طيرات. . 

 ( أهمية الحدود الطبيعية بالوطن العربى ؟6

  الحلاظ علا الشط ية العربية -1 

 يرا. ساعد. علا ات ال. بالعالم الطارجا .البحار والمح -2

 ( تسمية هضبة الشطوط بهذا االسم ؟7

 الىتشار مجموعة مب البحيرا. المالحة .وط سرحها وتعرف بالشرور . 

 ( أهمية األودية الجافة بالوطن العربى ؟8

   الح ول علا المياه الجو.ية -1 

 تستطدم رررط للموا  .  -2

 ول الفيضية ؟( كثرة السكان فى السه9

 حيث التربة الط بة ال الحة لل راعة . 
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  ( خصوبة تربة السهول الفيضية فى الوطن العربى ؟11

 وىها مروىة مب ترسي. المواد العالقة بمياه اوىهار علا جاىبيها . 

 ( أهمية الواحات بالوطن العربى ؟11

     يعيش بها اإلىساب . -1 

 ويربا الحيواىا. . -2

 بعض المحا يل ال راعية بها .وي رع  -3 

 ( للتضاريس أثر كبير فى وحدة الوطن العربى ؟12

 حيث الجبال و اله.ا. و البحار لم تقف عابقاً .مام الوحدة العربية بل : 

 حا.ظ. علا شط يت. العربية . -1 

 ساعد. بحاره علا : االت ال بالعالم الطارجا  -2 

 ا.ة العربية و الديب اإلس ما  لا .ل. ..ريقيا .ساعد ىهر الىيل علا : اىتقال الثق -3 

 ( للجبال على سطح األرا أهمية ؟13

 تحا.ظ علا توا ب اورض .ثىاء دوراىها . -1

 م در للرثير مب الثروة المعدىية . -2

 ( سميت الرياح التجارية بهذا االسم ؟14

 وىها راى. يستلاد مىها .ا تسيير السلب الشراعية .

 لوج قمم بعا الجبال العالية فى وطننا العربى ؟( تغطى الث15

 م عب مستوى سر  البحر . 151بسب. االرتلاع .درجة الحرارة تىطلض درجة واحدة رلما ارتلعىا 

ا من السفوح الداخلية ؟16  ( سفوح جبال اطلس المواجهة للمسطحات المائية اغزر مطر 

ابية والمحملة ببطار الماء بجواى. بسب. ا ردام الريا  القادمة مب ىاحية المسرحا. الم 

الجبال المواجهة لها .تسقر االمرار .ما السرو  الداطلية .تروب جا.ة لو.وعها .ا مىرقة 

 ظل المرر .

 ؟تقسيم الوطن العربى لدولة متباينة المساحة  (17

بسب. تعر.. ل ستعمار اووروبعا العذى .عام بتقسعيم.  لعا دول متبايىعة ةمطتللعةة المسعاحة  

  ل بيىها حدود سياسية م رىع. .تل
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 الجنوبية للوطن العربى طوال العام ؟( ارتفاع درجة الحرارة على االطراف 18

بسب. ا.ترا. اورراف الجىوبية للورب العربا .ا دابعرة االسعتواء وو.وعهعا .عمب المىعاخ 

 االستوابا الذى يتمي  بأرتلاع الحرارة روال العام .

 

 :على المترتبة : ما النتائج  8س

  ؟شماال   37,5جنوبا  حتى  2ن العربى  بين دائرتى عرا طامتداد الو( 1

و.عوع معظععم العورب العربععا .عا المىرقععة المداريععة الحعاره مععا ععدا اوجعع اء الشعمالية تقععل .ععا 

 المىرقة المعتدلة الد.يبة .

 ( الموقع الجغرافى للوطن العربى ؟2

  .  تحرم. .ا الم حة العالمية -1 

 ممرا. تجارية هامة . 4رم. .ا تح -2

 ( تنوع األقاليم المناخية والنباتية فى الوطن العربى ؟3

   تىوع موارده اال.ت ادية . -1 

  اد. مب .هميت. اال.ت ادية . -2

 ( تحكم الوطن العربى فى مضايق وممرات هامة .4

 تحرم. .ا الم حة العالمية والتجارة العالمية . -1 

 ال.ت ادية واالستراتيجية . اد. .هميت. ا -2 

ا شاهق ا .5  ( ارتفاع جبال لبنان ارتفاع 

 .دى ذلك  لا ترويب الجليد علا .مم الجبال .

 تعرا الوطن العربى لمحاوالت السيطرة عليه من جانب االستعمار األوروبى ؟( 6

.سم العورب العربعا لعدول مطتللعة .عا مسعاحتها وععدد سعراىها ويل علها ععب بع.عها حعدود  -1

 سياسية م رىعة .

 جىو. السوداب ودار.ور . –ظهور بعض المشر . السياسية مثل .لسريب  -2
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 : أمامك خريطة للوطن العربى ووضح عليها : 9س

 االستواءدابرة  -1 

 الهندىالمحير  -2 

 األحمرالبحر  -3 

  طوروسجبال  -4 

 الجزائردولة  -5 

 جبل طارقم.يط  -6 

 هرمزم.يط  -7 

   األطلنطىر المحي -8 

 أطلسجبال  -9

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 التاريخ ثانيًا :  

 : أكمـل ما يلى : 1س

  الكرمو  الشجاعة و الحكمة( مب  لا. شيخ القبيلة 1

 . اليمنو  العراقورذلك اللرل احتل.  بالد الشامو  مصر(  حتل. الروم بعض الدول مثل 2

و  الحي  رةالجىععو. ،  .ععا حمي  رو  مع  ين( .امعع. .ععا شععب. الج يععرة مجموعععة مععب الممالععك مثععل 3

 . الرر..ا  يثربو  مكة.ا الشمال ورذلك مدب مثل  الغساسنة

والقليعل معىهم علعا العربيعة .عا .جع اء .ليلعة معب شعب. الج يعرة  المس يحيةو  اليهودية( اىتشر. 4

 .الحنيفية

 علي. الس م . إبراهيمعبدوا هللا علا ديب الذيب ( الحىيليوب هم 5

 . سرىوا المدب حضريسرىوا ال حراء و  بدو.ديماً  لا ( اىقسم المجتمل العربا 6

التعا مارسع. مهىعة  زين ب م ن بن ى أودو  خديج ة( حظا بعض الىساء بمراىة عالي. مثل السيدة 7

 الر. .

 . الفيلم وعرف بعام  157عام  ربيع األول 12مكة يوم األثنين ( .ا ( ولد الىبا )8

 الرحمة  –الشجاعة  –تواضع ال –الصبر ( تعلم الرسول مب حر.ة الرعا 9

 –فاطم ة  –رقي ة  –زين ب  و.ربل بىا. هم عبدهللاو  القاسم( .ىجب. السيدة طديجة ولداب هما 11

 أم كلثوم .

 والذى .طبره بأى. ىبا هذه اومة . ورقة بن نوفل(  لا ( ذهب. السيدة طديجة بالرسول )11

 . أبو لهبارب. عم. بيىما ح أبو طالب( .ا دعوت. عم. ( ساىد الرسول )12

ومعب المعوالا  عل ى ب ن أب ى طال بومعب ال عبياب  أبو بكر الص ديق( .ول مب .سلم مب الرجال 13

 . زيد بن حارثة

 مراحل . أربع( بـ ( مر. دعوة الرسول )14
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 )×( :( أو عالمة : ضع عالمة ) 2س

 (( )2     أربعة( )×( 1

 السادسة( )×( 4    الثانية عشر( )×( 3

5( ))      6( )) 

 (√( )8   رفضت وعارضت ( )×( 7

     عام الحزن( )×( 9

 : اكتب ما تدل عليه العبارات التالية : 3س

 ذى المجاز ( –( ) عكاظ 2    ( ( ) الروم1

 ( ) القبيلة (4    ( ) الهند (3

     ( ) عام الفيل (6    ( ) الوحى (5

 األرقم(( )دار األرقم بن أبى 8    ( ) عام الحزن (7

 : بم تفسر :4س

 ( ؟( اختيار هللا تعالى شبه الجزيرة العربية مهدا  لرسالة النبى )1

 . بعيدة عب ال راعا. واالىحرا.ا. -2   . مىرقة هادبة -1

 (( كان العالم فى حاجة لمجئ محمد )2

   . ليرشد الىال لعبادة هللا -1 

 . ىشر العدل والمساواة والتسام  والرحمة -2

 ( نفسه على الوفود العربية موسم الحج ؟را الرسول )( ع3

 يرل. الى رة والمساعدة -2   ليدعوهم لإلس م -1 

 ( الحبشه لهجرة المسلمين ؟( اختيار الرسول )4

( بععالهجرة  ليهععا ووب ملرهععا ( .ععأمرهم الرسععول )بسععب. اشععتداد  يععذاء .ععريش للرسععول )

  دط .الىجاشا راب ال يظلم عىده .حد وها .رض 

 ( برحلة الطائف ؟( قيام الرسول )5

( .ا مراب آطر للدعوة غير مرة .ق د الرابف يلتمل الى ره مب .بيلة ثقيف بعد لرغبت. )

 ( عم. .با رال. و وجت. طديجة اللذيب راىا عوىاً ل. علا .وم. ..ب .قد الرسول )
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 ( اعتبار دار بن االرقم أول مدرسه فى اإلسالم ؟6

 .مبادئ الديب الجديد وهو اإلس م  ( اطتارها لتروب .ول مراب لدراسة وتعليموب الرسول )

 المكانة التجارية المتميزة ألهل مكة ؟( 7

 وب .هل مرة راىوا يقوموب برحلتيب هما رحلة الشتاء لب د اليمب ورحلة ال يف لب د الشام .

 ( شهرة األسواق العربية قبل اإلسالم ؟8

علا التبادل التجارى .قر بل راىع. ميعداىاً للتىعا.ل اودبعا .عا مجعاال.  وب دورها لم يقت ر

 الشعر والطرابة .

 ( بعام الفيل ؟( تسمية العام الذى ولد فيه الرسول )9

 وب هذا العام حاول .بره. الجيش هدم الرعبة بجيش ربير ي.م عدد مب الليلة .

 ( إلى البادية ؟( إرسال الرسول )11

 لبادية يرس. اورلال . احة اللساب و.وة البىياب ورجاحة العقل .وب العيش .ا ا

 ( رفا قريش لدعوة اإلسالم ؟11

وىها ظى. .ب هذه الدعوة تهدد م عالحها ومراىتهعا بعيب القبابعل و.ب هعذه العدعوة تطعالف ديعب 

 .بابهم و.جدادهم .
 

 : ما النتائج : 5س

 بية ؟( إنتشار القبائل المتفرقة فى شبه الجزيرة العر1

 . ب  الىظام القبلا هو الىظام السياسا السابد . 

 ( نفسه على وفود القبائل فى موسم الحج ؟( عرا الرسول )2

 جابوه .أ لتقا بستة رجال مب .هل يثر. .دعاهم لإلس م . 

 : من هــو : 6س

 (زينب من بنى أودالسيدة )   مارس. مهىة الر. .ا المجتمل العربا .ديًما . -1

 (ميسرة) م .ا( .ا الرحلة  لا ب د الش م السيدة طديجة الذى را.ط محمد )غ -2

 (خديجة رضى هللا عنها)  ( ولم يت ول غيرها حتا مات. .ت وجها الرسول ) -3

 (زيد بن حارثة)      .ول مب اسلم مب الموالا . -4

  د الشام .( وعم. .ثىاء رحلتيهما لبراه. راب عالًما باالىجيل التقا بمحمد ) -5

 (الراهب بحيرا)          




